Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

VIRUM STATSSKOLE
1958

Rektor træffes som regel på kontoret mandag, tirsdag, torsdag
og fredag kl. 12 — 13.
Skolens adresse: Fuglsangvej 66, Virum.
Telefoner: Kontor 85 22 41 — Lærerværelse: 85 23 51
Pedel: 85 23 73.

Tegningen på omslaget er udfort af skolens arkitekt,

VIRUM STATSSKOLE
SKOLEÅRET 1057-58

ÅRSSKRII T VED REKTOR FOLKE ROIKJER
TRYKT: K. LARSEN & SØN, LYNGBY

Indvielsen aj Virum Statsskole
Onsdag den 11. december 1957

Efter at forsamlingen havde sunget »I Østen stiger solen op«,
bod rektor velkommen og gav udtryk for den forventning, med
hvilken aile elever og lærere havde set hen til denne festdag,
der fremtidig ville blive fejret som skolens fødselsdag.
Efter fællessangen »I Danmark er jeg født« talte byggeud
valgets formand, kontorchef . i undervisningsministeriet Eiler
Mogensen:

»Højtærede hr. undervisningsminister, hr. borgmester, ærede
forsamling.
I Virum Statsskoles historie bør fire datoer erindres. I sit møde
den 23. februar 1953 vedtog Lyngby-Taarbæk kommunalbesty
relse at yde grund og 75 % af udgifterne til opførelse og indret
ning af et nyt statsgymnasium i Virum. Ved skrivelse af 17.
december 1953 gav finansudvalget tilslutning til oprettelse af et
statsgymnasium i Virum. Den 12. august 1957 blev gymnasiet
laget i brug, og den 11. decbr. 1957 indvies Virum Statsskole.
Meget er sket mellem februar 1953 og december 1957. Men d.et
skal jeg kun gennemgå i hovedtræk. Når byggesagen om kort
tid kan afsluttes, og regnskabet er revideret, vil der blive draget
omsorg for, at udvalgets akter samlet overgår til Rigsarkivet,
forhåbentlig til glæde for dem, der engang skal skrive skolens
historie. 1 februar 1954 nedsattes byggeudvalget, og efter som
merferien var teknikerne så vidt færdige med tegninger og
beregninger, at vi i oktober 1954 kunne afholde de første lici
tationer. Samtidig nødvendiggjorde den økonomiske situation
imidlertid en neddæmpning af den offentlige byggevirksomhed,
og byggearbejderne kunne derfor først komme i gang efter som
merferien 1955. Siden er arbejderne forløbet i det væsentlige
planmæssigt, men det skal ikke skjules, at betingelserne herfor
har været agtpågivenhed fra alle sider og velvilje fra de bevil-
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gende myndigheders side. Regnskabet er ikke endeligt afsluttet i
dag, men det kan overses. Udgifterne til bygninger, inventar,
sportsplads og øvrige anlæg kan med temmelig stor nøjagtighed
paregnes at blive ca. 5.74C.000 kr. Hertil kommer udgiften til
skolens bibliotek, samlinger, tekniske hjælpemidler m.m. 370.000
kr., ialt 6.110.000 kr. Der er givet bevillinger pä ialt 6.123.000
kr., der saledes ikke overskrides.

Hvad har man sä fået for dette beløb? Vi har faet en gym
nasieskole med alle nødvendige klasseværelser og faglokaler,
dobbelte mellemskoleklasser, en dobbelt realklasse og et tre
årigt gymnasium med 1 nysproglig og 2 matematisk-naturvidenskabelige linjer. Endvidere denne skønne samlingssal, som vi
sidder i, frokostlokaler, tjenesteboliger for rektor og pedel og
sportspladser. De ydre rammer vil De selv kunne bese i dag, og
til hjælp ved rundvisningen har vi i indvielsesprogrammet med
taget en plan af skolen, så De til enhver tid kan se, hvor De
befinder Dem. Skolen er, som De ser, en enetages bygning, lige
som dens kommunale nabo mod nord, Fuglsanggårdskolen, der
er ved at skyde op, idet man her på dette sted har ønsket at
skabe bygninger, der harmonerer med omgivelserne. Det eneta
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ges skolebyggeri, der som bekendt i overvældende grad præger
skolebyggeriet i dag. savel herhjemme, som i de fleste andre
lande, betegnes ofte i den offentlige debat som dyrt byggeri,
undertiden som luksusbyggeri. Den rette vurdering af dette
forhold forudsætter imidlertid en temmelig indgående vurde
ring at de faktorer, der hver tor sig og i deres indbyrdes sam
spil er bestemmende for skolebyggeriets økonomi, herunder også
skolernes drift. Jeg kan i denne forbindelse oplyse, at under
visningsministeriets byggeforskningsudvalg og statens bygge
forskningsinstitut om kort tid vil kunne publicere en række
ikke hidtil tilgængelige oplysninger om anlægs- og driftsudgifter
ved forskellige skoletyper, herunder enetages skoler sammenlig
net med fleretages skoler, og det er sandsynligt, at disse oplys
ninger vil give mulighed for en mere objektiv vurdering af disse
forhold.
Den første skole, der blev bygget i Virum, det var i 1721.
kostede 550 rigsdaler, og dens samlinger bestod af en Brock
manns postil, to bibler og 12 nye testamenter med tilhørende
salmebøger, 100 katekismusser og 100 ABC-bøger. Og det skal
jo ikke nægtes, at Virum Statsskole og dens samlinger har kostet
noget mere. Men når denne skole engang er forældet og må er
stattes med en ny, da vil man sandsynligvis finde, at skolen
her var billig. Det er jo historiens gang. Det synes man ikke i
dag. Og det synes jeg heller ikke. Men den ligger smukt på linje
med de gymnasieskoler, der opføres andre steder i landet, og den
står dels som udtryk for, hvad moderne gymnasieundervisning
kræver, ikke mindst i de teknisk betonede fag, og dels som ud
tryk for tidens levestandard. Når det så ofte ei skolebygget iet,
der trækkes frem som luksusbyggeri, eller hvilke andre udtryk
man nu anvender, så hænger det vel nok noget sammen med.
at vi ældre har gået i mere primitive skoler, og alligevel syntes
vi, at vi lærte noget. Det påstår vi i hvert fald, at vi gjorde. —
Endvidere, at vi ikke selv risikerer at skulle gå i skole igen,
mens vi alle sammen skal have en arbejdsplads og en lejlighed
eller et hus. De fleste af os skal rejse med tog og færger, og
nogle af os skal engang imellem bo på hotel eller ligge på hospi
talet. Også i disse henseender er levefoden og behovet større
end før i tiden og meget mere, end vi tror. Men der høres sjæld
nere kritik at, at vi på disse områder i dag indretter os ander
ledes end vi gjorde for 30—40—50 år siden, og jeg synes, det er
lidt uretfærdigt, at netop skolebyggeriet så ofte må holde for.
Når byggeudvalget nu i dag til undervisningsministeren over
giver Virum Statsskole, så er vi klare over, det tror jeg også
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vore teknikere er, at kritik fra forskellig side ikke vil udeblive,
bade for noget, som mangler, og for noget, som er for meget,
og andet ville være både mærkeligt og i virkeligheden uheldigt.
Men i det omfang, det lykkedes at skabe rammer for et nyt
statsgymnasium, det første der, siden de 12 lærde skoler blev
til for mange hundrede år siden, er skudt op af den bare jord,
i det omfang, det lykkedes at skabe rammer, der svarer til de
af ministeriet fastsatte krav for gymnasieundervisningen, og
som er i pagt med tiden, skylder byggeudvalget især følgende
tak: undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, dr. Højberg Christensen og hans faglige medhjælpere, som har gennem
gået byggeprogrammet og sagt god for det og har gennemgået
planerne for lokalernes indretning og udstyrelse med inventar.
Vi takker fra byggeudvalgets side arkitekterne og ingeniørerne,
hvis navne De finder i indvielsesprogrammet. Min tak gælder
hver enkelt af dem, der er nævnt, men man vil ikke bebrejde
mig, hvis jeg af praktiske grunde lader denne tak samle sig i en
tak til skolens arkitekt, kgl. bygningsinspektør Thomas Havning,
hvis navn som en af vor tids fremtrædende arkitekter længst vil
huskes og være knyttet til Virum Statsskoles tilblivelse.
Byggeudvalget glemmer ikke at udtale sin påskønnelse af det
arbejde, der af entreprenører, håndværkere og arbejdere er ud
ført ved skolen som udtryk for dansk bygningshåndværks høje
standard og gode traditioner. Skolens lærere kom af gode grunde
først på et fremrykket tidspunkt med i arbejdet på skolens ind
retning, men også deres gode indsats blev en betingelse for, at
skolen kunne tages i brug ved skoleårets begyndelse. Byggeud
valget takker endelig sin sekretær, fru Jytte Kvorning, der med
den for hende særegne hurtighed og praktiske sans har været
udvalget og især dets formand en meget værdifuld støtte.
Byggeudvalget står nu ved afslutningen af sit arbejde. Det vil
nok føles lidt tomt, når vi slipper denne skole, men længe vil
tomheden dog ikke vare. Den tomme plads er på forhånd besat
af andre byggeopgaver. Om indvielsen af en skole, det var en
centralskole på Fyn, læste jeg for et års tid siden et referat i
et provinsblad. Referatet indlededes således: »Et stridens æble
blev i går officielt indviet, da den nye kostbare centralskole
under hyggelige former blev holdt over dåben«. Jeg er glad og
lykkelig for at kunne sige, at det ikke er et stridens æble, der
indvies i dag. Og herfor skylder jeg mine kolleger i byggeudval
get megen tak. Et af byggeudvalgets medlemmer, boligministe
riets gamle chef, arkitekt Peter Nielsen, må vi desværre savne i
dag, som vi har savnet ham, siden han få dage, før skolen
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blev taget i brug, kom alvorligt til skade ved rejsegildet på År
hus nye statsskole. Vi har sendt hilsen til hans sygeseng på
Århus kommunehospital. — Det er naturligt for mig at rette
en særlig tak til Dem, borgmester Fenneberg, fordi De har bi
draget til at gøre mit hverv som statens repræsentant i bygge
udvalget let ved den forståelse, De altid har lagt for dagen for
denne opgave og de krav, den stillede. Jeg takker Dem og
Deres medarbejder afdelingsingeniør Rømhild for den viden og
erfaring, De har tilført byggeudvalget. — To rektorer har med
virket ved skolens opførelse. Først i den rektorløse tid, rektor
Sikjær, Vestre* Borgerdydskole, som uegennyttigt og med aldrig
svigtende nidkærhed repræsenterede skolelederens erfaringer og
synspunkter, og siden rektor Folke Roikjer, som uden besvær
gled ind i arbejdet og det allerede bestående samarbejde. Jeg
takker Dem for den kyndige støtte, De har været i vore dispo
sitioner, og fordi De uden at give slip på Deres synspunkter har
vist forståelse og moderation, hvor sådant var nødvendigt. Og
da jeg nu efter sæd og skik har fortalt lidt om skolens tilblivelse
og takket til forskellige sider, bringer jeg sluttelig byggeudval
gets tak til undervisningsministeren og kommunalbestyrelsen for
den tillid, der er vist byggeudvalget.
Virum Statsskole rømmes nu snart af dem, der har taget del i
dens opførelse. Her går da skellet for byggeudvalgets opgaver,
om end vore ønsker rækker længere ud i fremtiden. Et ønske
om, at også denne skole må blive et sted, »hvor ej forgæves,
der sandhed kræves, hvor hjerter varmes, og tåger hæves, ved
ordets magt.« — Og med disse ord af Hostrup overgiver da
byggeudvalget skolen til vor undervisningsminister. Og vi beder
Dem, hr. minister, om med Deres ord til os ved denne lejlighed
at markere dagens betydning og give Virum Statsskole plads i
rækken af danske gymnasieskoler.«
Undervisningsminister Jorgen Jorgensen foretog derefter ind
vielsen med følgende ord: »Det er mig en stor glæde i dag at
give udtryk for undervisningsministeriets og min personlige tak
til alle, der har taget del i planlægningen og opførelsen af Virum
nye statsskole, den 35. i rækken af statsskoler foruden Sorø Aka
demis skole. De nye gymnasieskoler er i disse år særdeles vel
komne. De så meget omtalte store årgange erobrer jo nu efter
hånden skolens højere klasser. Og til trods for, at der siden
1953 er gennemført større gymnasiebyggeri end nogen sinde
før, holder vi kun vanskeligt trit med behovet for elevpladser.«

Efter en omtale af det stedfundne og planlagte gymnasiebyggeri fortsatte ministeren:
»De vil alle forstå og kan se heraf, hvilken udvikling der er i
gang inden for den højere skole i disse år. Vi er i undervis
ningsministeriet de bevilgende myndigheder stor tak skyldig, for
di man har været klar over gymnasieskolernes krav, og vi er
taknemmelige for, at der har været mulighed for at udforme disse
nye skoler efter de specielle forhold på stedet og efter arkitek
ternes forslag. For bygningsinspektør Havning har opgaverne i
usædvanlig grad varieret. Det forekommer mig, at opgaven hei
er løst smukt. Skolebygningen falder med sine store røde tage
og lave enetages bygninger godt ind i helheden herude. Virum
Statsskole er blevet så smuk og velindrettet ikke mindst i kraft
af Lyngby-Taarbæk kommunes offervilje og forståelse af skolens
mangeartede behov. Borgmester Fenneberg har som medlem af
byggeudvalget vist stort initiativ og stor interesse og sympati for
sin hastigt voksende kommunes nye barn. Lad os håbe, at også
kommunen vil få glæde og ære af skolen. Virum Statsskole er
planlagt til i første række at tjene behovet for gymnasiepladser
i en hurtigt opvoksende bymæssig kommune. En kommune, der
for blot få år siden var ret spredt bebygget og lå som agerland
mellem to villabyer, Lyngby og Holte, De, som sender deres
børn til denne skole, er derfor omtrent lige så unge og tradi
tionsfri som skolen selv. Den fælles opgave, der ligger foran
skolen og hjemmene, er ingenlunde let, fordi begge parter må
regne med i mange forhold at skulle begynde på bar bund. Hei
er ingen fasttømrede traditioner. De skal først skabes. Om vær
dien af traditioner har der i tidens løb været diskuteret en del,
men de fleste vil nok mene, at gode traditioner både i det dag
lige arbejde og i kritiske situationer betyder et rygstød og et
støttepunkt i et samfund som i en skole, blandt de ledende som
blandt de menige. Herude må de alle begynde uden dette ryg
stød, men tillige uden bånd af nogen art. Skolen vil i sit liv
blive i høj grad præget af denne kreds af nylig dannede hjem
og af det nysamlede lærerkollegium. Der hviler på dem et stort
ansvar, men også rige muligheder for at skabe den samhørighed
mellem skole og hjem, som ikke mindst en gymnasieskole trænger
til. Jeg ønsker Dem held og lykke til dette samarbejde.

Der er mange, der har krav på tak, og det er umuligt at nævne
alle ved navn. Men jeg vil gerne rette en tak til byggeudvalgets
formand, kontorchef Eiler Mogensen, der har udført et meget
dygtigt, energisk og solidt arbejde ved byggeriet her og mange

9

andre steder. Vi er i ministeriet altid trygge ved at lægge disse
opgaver i konorchef Mogensens hånd. Vi ved, at han udfører
sit arbejde med stor grundighed og omhu, og jeg tror at alle,
der har haft med kontorchefen at gøre herude, vil give mig ret
i, at det også har været tilfældet her. Og rektor Roikjer, der
har slidt for at få det bedste og det mest mulige for sin skole,
vil jeg også takke her for initiativ og ihærdigt arbejde. — De
kan glæde Dem til, at arbejdets renter tilfaldet Dem i hverdagen
herude. Jeg lykønsker Dem til den stilling, De får som skoleleder.
En ansvarsfuld plads i det danske demokratiske samfunds op
bygning. Og jeg er tryg ved, at dette ansvar lægges i Deres
hænder.«
Undervisningsministeren omtalte derefter, at den stadig vok
sende mekanisering, atomenergiens udnyttelse og den kommende
automatisering af industrien ville medføre et stadig stigende
behov for mennesker med en højere uddannelse, ikke blot tek
nikere, men også andre akademikere, bl. a. lærere og læger.
Ministeren talte derefter om gymnasiets opgaver og formål og
advarede mod at gøre det til en fagskole, en underskole for
videre faglig uddannelse ved universiteter og højskoler. Det
vigtigste var, om gymnasietiden kunne gøre de unge til modne
mennesker. Det specielle kan man altid lære senere. Og ministe
ren fortsatte: »Gymnasiet har ved siden af at være en forbere
delse til videre uddannelse også en opgave i sin almindelige,
almene uddannelse for mange unge, der standser med studenter
eksamen og ikke læser videre. Denne del af gymnasiets opgave
skal vi også være opmærksom på. Jeg lægger vægt på, at gym
nasiet bevarer sit almene præg. Tidligt nok kan det faglige sluge
de unge. Gymnasietiden skulle bidrage til at give de unge en
harmonisk udvikling. Selvfølgelig kan der være rige menneske
lige udviklinger under et fagstudium, men der er fare for, at
det faglige sluger sin mand. Den almentmenneskelige uddan
nelse har sin værdi for alle. Det kapløb, som for tiden foregår
mellem mennesket og teknikken og maskinen er der grund til at
være opmærksom på og nære en vis ængstelse for. Atomtids
alderen er farlig på mere end én måde. Med de tekniske hjælpe
midler, vor tid har til rådighed, er uanede muligheder for frem
gang til stede, men det kan gå galt. Gang på gang kommer der
henvendelser til offentligheden fra videnskabsmanden, der ar
bejder med de tekniske problemer. Advarende roster. Der lyder
gennem disse store videnskabsmænds advarsler en frygt for, at
teknikken tager magten, at mennesket mister herredømmet over
de kræfter, som det selv har sat i gang. Ved en fejldisposition

10
kan kloden maske på et eller andet tidspunkt gå under. Under
denne hektiske udvikling, må vi i særlig grad tænke på at bevare
mennesket. Og det er jo ingenlunde sådan, at almene og men
neskelige synspunkter, at åndelige og kulturelle interesser skulle
være en hindring for den moderne tekniske og praktiske udvik
ling. Tværtimod. Det er vel snarere sådan, at kraftcentrerne for
menneskelige evners udfoldelse, de næres ikke alene gennem
forstandsmæssig påvirkning, men er afhængige af noget i men
neskers sind, noget i det enkelte menneskes indre, karakter, livs
holdning, de ting, som udvikles gennem sindets påvirkning. Det
skal vi tænke på i denne tekniske tidsalder, vi lever i. Jeg øn
sker for denne skole, at den må blive et sted, hvor dansk ung
dom kan hente nyttig viden og nødvendige kundskaber, men også
et sted, hvor åndelige og kulturelle strømninger får en plads i
skolens liv, en almendannende skole, hvor hovedformålet er
hensynet til det menneskelige, det personlige. Det er derfra, livs
kraften skal hentes til livets gerning.
Jeg takker Dem rektor Roikjer for dygtig og god hjælp under
skolens opbygning og ønsker lykke til arbejdet. De har på mange
områder vist en interesse og forståelse for skolens forhold og for
menneskers forhold, som har skabt respekt om Dem, og som
giver de bedste forhåbninger til Deres gerning som skoleleder
ved denne skole. I al den interesse, der vises kundskabstilegnelsen
i vore skoler, også i vore højere skoler, en interesse, som jeg i høj
grad anerkender og respekterer, vil jeg alligevel gerne minde
om en ting, som mennesker altid bør have for øje. Der blev
engang sagt: »Hvad hjalp det, om du vandt den hele verden,
hvis du tog skade på din sjæl«. Det er et godt motto at have
for en livsgerning. Det er for bornene, for ungdommen, for
menneskene, vi holder skole.
Jeg overgiver da hermed skolen til rektor Roikjer som ansvar
lig leder, og jeg ønsker lykke og velsignelse for skolens arbejde«.

Efter ministerens tale sang mellemskolekoret under ledelse af
adjunkt Jens Østergaard og med lektor Henning Elbirk ved flyglet
sangene »Jeg ved, hvor der findes en have så skøn« og »Ræven
lå under birkerod.«

Derefter talte borgmester Fenneberg: »Hr. minister, mine
damer og herrer. For en kommunalmand, der gerne vil prøve
at passe på sin kommunes økonomi, er den 11. december nor
malt ikke nogen særlig lykkelig dag. For mig og mine efterkom
mere vil der altså nu blive kastet et forsonende skær over den
for fremtiden, når denne skole har den 11. december som sin
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officielle fødselsdag. — For det er jo en mærkedag i LyngbyTaarbæk kommunes historie, nar vi indvier dette gymnasium.
Lyngby-Taarbæk er en kommune med mange unge, en kommune
med mange børn. Ja, vi har dobbelt så mange børn i den skole
pligtige alder, som vi skulle have efter vort folketal, hvis vor
fordeling efter aldersgrupper ellers var den, der gælder for hele
landet. Når vort kommunale skolevæsen hvert år i august skal
åbne 1. klasser, så skal det i en kommune som vor med 60.000
indbyggere gøre det, som om vi havde 120.000 indbyggere. Man
vil derfor forstå, at det for kommunalbestyrelsen er uhyre vig
tigt, at spørgsmålet om skolelokaler, om ungdommens uddan
nelse og ungdommens videreuddannelse bliver løst på en nogen
lunde god måde.«
Borgmester Fenneberg oplyste, at Lyngby-Taarbæk kommunes
skoler ikke blot bliver benyttet af 9000 børn, men også af 11.000
personer, der kommer der i henhold til aftenskoleloven, således
at hver tredie borger i kommunen får undervisning på en skole,
og borgmesteren fortsatte: »Selv den strømlinede atomtidsalder,
vi lever i, har forøget behovet for kulturliv efter fyraften meget
væsentligt. Der er så mange kundskabssøgende hos os, at hvert
eneste lokale, som kan bidrage til afhjælpning af lokalenøden
i vor kommune, hilses velkommen med den allerstørste glæde.
En af de ting, vi derfor fra kommunalbestyrelsens side er lyk
keligst ved i forbindelse med Virum Statsskoles indvielse, det
er den meget store velvilje, som man fra undervisningsministe
riets og rektor Roikjers side har vist kommunen under forhand
lingerne i byggeudvalget, hvor vi gang på gang har gjort op
mærksom på, at der ud over alt det, der normalt kan siges til
fordel for oprettelsen af et gymnasium, kommer den betydning,
som en kulturborg som denne har for Lyngby-Taarbæk kom
mune. De må forstå, at selv om Lyngby som bykærne med sine
små gamle byer Virum og Lundtofte er af meget høj alder, så
er byens egentlige udvikling jo sket i en så langt senere periode,
at vi ikke på normal måde som danske købstæder har fået det
antal af samlingslokaler, som man har andre steder.......... Vi
er derfor meget lykkelige over, at denne skole nu bliver åbnet,
og ud over alt det, som man normalt ville kunne sige om en
statsskole, når den åbnes i en by, så vil vi også i det, jeg her
har sagt, understrege, hvor uendeligt betydningsfuldt det er for
os. Jeg vil gerne have lov til at rette en varm tak til undervis
ningsministeren. Undervisningsministeren vil ikke tage mig det
ilde op, når jeg siger, at jeg ved denne lejlighed ikke kan lade
være med også at tænke på ministerens to forgængere, undervis-
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ningsministrene Hvidberg og Bornholt, der begge fulgte arbejder
med meget stor interesse. Jeg vil gerne have lov til at sige
til vores nuværende undervisningsminister, at ingen har mere
end jeg kunnet glæde mig over den tale, som De har holdt her
for os. Vi er meget lykkelige over, at De kom herud, men at De
ville holde en tale, der i den grad bar humanismens præg, har
glædet os ganske overordentlig meget. Deres to forgængere er
også humanister, alle tre er det på hver sin meget forskellige
måde. Vi er alle lykkelige over, at en tale kunne holdes med et
så humanistisk præg her ude i Lyngby-Taarbæk kommune, og
vi takker undervisningsministeren meget varmt for, at vi har
fået dette gymnasium.«

Efter borgmesterens tale sang gymnasiekoret »Jeg ser de bøge
lyse oer« og »På strandvejen«, hvorefter rektor Folke Roikjer
tog ordet:
»Personlig takker jeg byggeudvalgets formand for et godt
og gnidningsfrit samarbejde og for de venlige ord, han hen
vendte til mig. Det har været en lykke for skolen at have Dem,
kontorchef Mogensen, som formand for udvalget. Jeg tror ikke,
det er for meget sagt, at De ved mere om skolebyggeri end nogen
anden her i landet, og denne viden forener De med Deres juri
diske indsigt og meget store administrative dygtighed samt en
eminent arbejdsevne, der gør det muligt for Dem at bevare de
store linier samtidig med, at De ikke slipper nogen detalje. Jeg
takker Dem, hr. undervisningsminister, for de meget smukke ord.
som De rettede til skolen og for det dannelsesideal, De holdt
op for vore elever. Jeg takker Dem også for de meget venlige
ord til mig. Jeg skal søge at gøre mig fortjent til den tillid, De
gav udtryk for. Det er for mig morsomt at tænke på, at Deres
navn, hr. minister, står under mit ansættelsesbrev som ung ad
junkt for mere end 20 år siden, og at De i dag er den, der ind
vier skolen. På skolens vegne takker jeg Dem som statens re
præsentant for den dejlige skole, De nu har indviet. Der er her
skabt en arbejdsplads, hvor de ydre rammer er i orden, smukke,
lyse, velindrettede lokaler, udstyret med undervisningsmateriel,
som helt svarer til tidens krav. Det bliver vor sag at fylde
disse rammer ud. Selv har jeg fulgt denne skole, ira det første
spadestik blev taget, uden at vide, at jeg skulle få den lykke at
få min gerning her. Fra S-toget har jeg hver morgen kigget
herover og set, hvordan murene skød op, og bygning efter byg
ning blev færdig. Man vil forstå, at det for mig var en meget
stor lykke at blive denne skoles første rektor, og jeg har været
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meget taknemmelig tor yderligere at få den meget store chance
at deltage i byggeriet i mere end ét ar, før skolen blev taget
i brug. Men jeg tror at kunne sige, at vi alle, elever og lærere,
er lykkelige over at være kommet her, og at de ydre forhold
inspirerer os til at yde vort bedste. Vi vil sammen prøve på her
at skabe et skoleliv, hvor respekten for arbejdet følges med ar
bejdsglæden, hvor individets frihed og hensynet til skolesam
fundet kan forenes, og hvor malet ikke er gold viden, men for
ståelse og intellektuel oplevelse. Samtidig med, at vi søger at
skabe vor egenart, vil vi prøve på at leve op til de store traditi
oner, den danske gymnasieskole har. Som den yngste træder
vi i dag ind i rækken af landets 35 statsskoler, hvoraf nogle kan
føre deres historie mere end 800 år tilbage. Det kan lyde lidt
ubeskedent, men i virkeligheden er det en mærkedag for den
danske statsskole.
Som det også fremgik at kontorchefens tale, har staten ikke
oprettet en helt ny skole med nye bygninger, nye elever, nye
lærere siden reformationen, hvor det ved kirkeordonnansen af
1537 blev bestemt, at der skulle være en latinskole i hver køb
stad. Vel er der kommet statsskoler til i disse 420 år, men de
er enten kommet ved overtagelse af private gymnasieskoler eller
ved, at allerede eksisterende mellem- og realskoler blev udbygget
med gymnasieklasser. Staten står nu, som det også fremgik,
midt i et meget stort byggeri, og allerede næste år kommer der
tre helt nye gymnasier, men vi blev altså det første af disse
gymnasier efter reformationen. Det skyldes ikke mindst det
initiativ, der blev taget af Lyngby-Taarbæk kommune, hvor
borgmester Fenneberg var manden bag skoleplanerne. På de
børns vegne, der har eller får deres skolegang her, bringer jeg
Dem, hr. borgmester, en hjertelig tak for Deres initiativ og
vidsyn. De så ret, da De mente, at der her i Virum var behov
for et gymnasium. De klasser, vi kunne oprette, blev straks fyldt
til sidste plads, og vi måtte endda sige nej til mange særdeles
velkvalificerede unge. Skolemæssigt set er det jo en vældig ud
vikling, der er sket her. Vi hørte i kontorchef Mogensens tale,
at den ældste skole her i Virum var fra 1721, og vi hørte om det
materiel, den var udstyret med. Den var stiftet af den socialt
indstillede prinsesse Sofie Hedvig, en søster til Frederik IV. Den
lå herhenne på Virumvej, det nuværende nr. 112, men af de
Virum bymænds underskrifter på et dokument af 1761 ser man,
at det kneb meget med tilslutningen, og til sidst måtte den ned
lægges. Og endnu så sent som for 30 år siden gik der i distrik
tets eneste skole, Virum skole, kun 162 børn. Mindre end i vore

14
1.—3. mellemskoleklasser. Nu ligger her i området tre store kom
muneskoler, og den fjerde, Fuglsanggårdskolen, er under op
førelse, og alligevel har kommunen turdet tage byrden på sig
at deltage i udgifterne til en statsskole. Det takker vi LyngbyTaarbæk kommune for. — Fra prinsesse Sofie Hedvig kan der
i øvrigt trækkes en anden linje direkte til stedet her. I 1744
fradømte hun en af sine fæstere hans gård ved Virumvej og gav
fæstet til husmand Niels Pedersen, der ifølge traditionen gik til
det »med grædende tårer«, for det var dårlige tider for bøn
derne. Han blev alligevel ved fæstet og blev stamfader til den
første ejer af gården Fuglsang, på hvis jorder denne skole
er bygget.
Men tiden tillader ikke at dvæle ved historien, selv om det
kunne være fristende at trække linjerne op for Virums udvikling
fra ældgammel landsby med en historie flere århundreder tilbage i
tiden før Kristi fødsel til moderne storstadsforstad 1957. Det er
skolen her, vi er samlede om, og jeg takker alle, der har været med
til at udforme den, arkitekter og ingeniører. I første række vil
jeg rette denne tak til skolens hovedarkitekt, kgl. bygnings
inspektør Having. Vi, der færdes her på skolen, glæder os dag
lig over den. Den er stort tænkt, stor i anlæg, stor i sin linjefø
ring, praktisk i sin planlægning og dygtigt udført. De har, ar
kitekt Having, haft held til at undgå det outreret moderne
og det pompøse. Men De har nået at skabe en skole, der, som en
tilfældigt besøgende en dag udtrykte det, er typisk dansk og
hyggelig. — Jeg takker også rektor Mogensen, der stillede sig
velvillig, da jeg kom og forelagde ham ønsket om, at Lyngby
statsskoles kollegium og rektor skulle hjælpe mig med optagelses
prøverne, for hvad ville bygningen være, hvis vi ingen elever
havde.
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke mine
kolleger, der har hjulpet med til at få skolen i gang. Det er
ikke let at være lærer på en ny skole. Frikvarterer, mellemtimer
og fritiden om eftermiddagen går med, for at man kan sætte sig
ind i de hundreder af nye ting, der dukker op. At tilvejebringe
bibliotek, samlinger og undervisningsmateriel er et kæmpearbejde.
De vil under rundgangen på skolen se, at vi er kommet langt,
selv om der forestår et stort ekstraarbejde i lang tid endnu, før
skolen kan siges at være helt færdig. — Endelig vil jeg takke
elever og forældre. På forældremødet kunne vi mærke, hvor
venligt forældrene var indstillet over for os. Og hver dag mær
ker vi, at I elever er positive. Det viser sig ikke bare i det egent
lige arbejde, men også ved, at I er glade for at kunne række en
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hjælpende hånd, når det er nødvendigt. 1 føler, at skolen er jeres.
I morgen bliver det jeres dag. Da fortsætter vi festen med skolens
I ørste bal.

Holder den indstilling til skolen sig, som kolleger, elever og
forældre har nu, kan Virum Statsskole trygt gå sin fremtid i
møde.«
Efter rektors tale indviedes skolens smukke fane. Rektor
indledte højtideligheden med ordene: »Da Virum Statsskole blev
taget i brug mandag den 12. august, vajede splitflaget for lørste
gang over den. I dag, hvor skolen officielt er indviet, indvier vi
også den fane, søm skal være skolens samlingsmærke, således
som flaget er hele folkets, et symbol på vor danskhed.«
Fanevagten førte deretter fanen frem, afdækkede den og
toldede den ud, medens forsamlingen rejste sig.
De tre tanesøm blev slået i al undervisningsminister Jørgen
Jørgensen, kontorchef Eiler Mogensen og rektor.
Undervisningsministeren: »Igennem århundreder har den rød
hvide fane været symbolet og samlingsmærket i det danske folk
En skole er en del af det danske folk. Denne skole skal ikke
ligge som en isoleret plet midt i det levende liv, der leves her
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ude. Den skal være et samlingsmærke og et samlingssted for
and og kultur og for alt godt, der rører sig i det danske folk.
Denne fane skal også her være symbolet på sammenhold og
enighed, trofasthed og vilje til at tjene det land og det folk,
vi tilhører. Med disse ord slår jeg det første søm i.«
Kontorchef Mogensen: »Jeg slår herved det andet søm i for
Danmark.«

Rektor: »Med ønsket om, at skolens elever altid vil betragte vor
fane med kærlighed og ærbødighed, at I i al fremtid må kunne
samles frit under Dannebrog, og at I i al jeres færden vil gøre
vor fane ære, slår jeg det tredie søm i for Virum Statsskole.«
Med ordene »Hermed giver jeg fanen i elevernes varetægt,«
hævede rektor fanen og overrakte den til fanevagten, der førte
den ud, medens forsamlingen sang: »Vift stolt, vift fred, vift
lykke,« og højtideligheden i festsalen sluttede med »Der er et
yndigt land.«
Efter en rundgang på skolen for de indbudte gæster samledes
man i spisekælderen, hvor undervisningsministeren var vært ved
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en I rokost. Her talte bl. a. undervisningsinspektøreren for gym
nasieskolerne, dr. phil. A. Højberg Christensen og rektor Poul
Mogensen, Lyngby Statsskole, ligesom der blev bragt hilsner fra
Gymnasieskolernes Lærerforening af lektor, dr. techn. Frode An
dersen og fra Statsskolernes Rektorforening af rektor Karl Niel
sen, Metropol itanskolen.

Lærerkollegiet
Rektor Folke Roikjer:
dansk Is, lx, gymnastik Is + y, la + b .................. 16
Lektor, dr. phil., Steen Bugge Bocher:
geografi Is, lx, la, 2a, 3a, naturhistorie la, 2a, 3a,
tegning la, lb, 2a, 2b, 3a, 3b, kemi lx, ly.......... 28
Lektor Svend Holman Sporring:
geografi ly, Ib, 2b, 3b, naturhistorie Ib, 2b, fysik la
Ib, 2a, 2b, 3a, skrivning la, Ib, 2a, 2b, 3a, 3b . . 28
Lektor Stig Bülow:
fysik Ix, ly, 3b, matematik Ix, 2a, 2b.................. 30
Adjunkt Ole Bent Rindung:
matematik ly, 3a, 3b ............................................... 18
Adjunkt fru Vibeke Bjernum:
historie ly, la, Ib, 2b, 3b, oldtidskundskab Is,
Ix, ly, gymnastik Is + y, Ix, 2a+b ...................... 29
Adjunkt Niels Knudsen:
tysk 2a, 2b, 3a, 3b, Ls, Ix, fransk Is...................... 30
Adjunkt frøken Elisabeth Bagger Rasmussen:
religion Is, Ib, 2b, 3b, engelsk la, 2a ly, gymnastik
Is + y, la + b, 3a+b ................................................... 28
Adjunkt fru Ida Kirstine Rasmussen:
dansk la, Ib, historie Is, Ix, 2a, 3a ...................... 21
Adjunkt Flemming Olsen:
engelsk Is, Ix, Ib, 3a, 3b, fransk Ix, latin Is .... 31
Adjunkt Jens Poulsen Ostergaard:
sang la, Ib, 2a, 2b, 3a, 3b, ls, Ix, ly, fransk ly
regning la, Ib ....................................................... 28
Adjunktaspirant Paul Nakskov:
religion la, 2a, 3a, Ix, ly, dansk 2a, 2b, 3a, 3b, ly 28
Timelærer, cand. mag. Ib Hemmingsen:
naturhistorie 3b, gymnastik Is + y, Ix, la + b, 2a +b,
3a + b
....................................................................... 18
Timelærer fru Else Sporring:
håndgerning la + b, 2a ; b, 3a + b ........................... 6
Lærer F. Bruun Nielsen:
sløjd la + b, 2a + b, 3a + b ....................................... 4
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Inspektionen har været fordelt således:
Inspektor i bygningen: adjunkt Flemming Olsen.
Inspektor i gymnasiegården: adjunkt Niels Knudsen.
Kvindelig inspektor: adjunkt fru Vibeke Bjernum.
Skriftlig inspektor: lektor Svend Sporring.
Regnskabsfører: adjunkt Jens Østergaard.
Boginspektor: lektor Böcher.
Bibliotekar: adjunkt fru Ida Rasmussen.
Tilsyn med fysiksamlingen: lektor Stig Bülow.
Tilsyn med naturhistorie- og geografisamlingen:
lektor Svend Sporring.
Under adjunkt Østergaards orlov p. gr. af studieophold i
Frankrig i august måned vikarierede stud. mag. Bendt Joensen,
adjunkt fru Bjernum havde orlov i januar 1958 for at studere
erhvervsvejledning i Sverige, og hendes timer besørgedes af
cand. mag. frk. Hanne Michaelsen og cand. mag. frk. Inge Jon
sen, der ligeledes vikarierede under adjunkt fru Rasmussens
sygdom i februar og marts. Lektor Bülow havde orlov i januar
for at deltage i et kursus i atomfysik, og som hans vikar funge
rede cand. pharm, fru Vibeke Lund.

Det praktiske kursus i pædagogik er i efteråret gennemgået af
cand. mag. Ib Hemmingsen med rektor som vejleder og i foråret
af cand mag. Michael Hauser med adjunkt Østergaard og rek
tor som vejledere.
I løbet af året har skolen haft besøg af følgende faglige med
hjælpere hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne:
lektor Rikard Frederiksen (drengegymnastik), lektor Gunnar
Heerup (musik), lektor Oscar Nielsen( engelsk), lektor fru Vibe
ke Rendsvig (pigegymnastik), lektor A. Rossen (tysk) og lektor
C. S. Troensegaard (fransk).

Eleverne
I gymnasieklasse
n. s.
1. Albrcktsen, Jens, s. i 2b
2. Bevort, Suzanne Maria
Theresia
3. Boisen, Jytte
4. Bruun, Lis
5. Christiansen, Arne Stausholm
6. Fink-Jensen, Preben, b. i Ib
7. Fribert, Lis
8. Hey, Birte
9. Høyer, Ingelise
10. Jensen, Jette Krogh
11. Jensen, Lone Schleider
12. Jørgensen, Helle Hvass Dige
13. Jørgsholm, Annette Marie
14. Kristensen, Hanne
15. Lundin, Lulu
16. Lundquist, Birgit Helga
17. Löber, Else Birgitte
18. Nielsen, Annette Aaris
19. Nielsen, Inge Bruun
20. Otterstrøm, Kirsten
21. Pedersen, Karen Elsebeth
22. Skov, Ulla Agnete
23. Wamberg, Birgit Ellen

m. n. x
1.
2.
3.
4.

Andersen, Inge Rounsfelt
Andersen, Jørgen Sten
Bendix, Lis
Boas, Per Rothman

5. Butzbach, Jørgen Steenstrup
6. Christensen, Jørgen
7. Christoffersen, Mogens
Hultberg
8. Grundtvig, Lars
9. Hald, Anders Hjort
10. Hansen, Bodil Agnete
11. Hansen, Hans
12. Hvilsby, Ole Holm
13. Jensen, Tove Elisabeth
14. Kragh, Erik Christian
15. Lægdsmand, Karsten, b. i ly
16. Mcrvild, Mogens
17. Mikkelsen, Jesper Mygind
18. Paulsen, Hans Ulrik
19. Pedersen, Lizzie Østvand
20. Petersen, Inge-Lise
21. Rasmussen, Hans Jørgen
Kruusc
22. Roepstorff, Peter
23. Schierbeck, Steen
24. Skarsøc, Ove
25. Østergaard, Agnethe

m. n. y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Albers, Andreas Emil
Andersen, Leif Karlo
Backman, Steen
Bagge, Gunnar
Butty, Mogens
Christensen, Lars Bjarne
Hansen, Søren Holger
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hertz, Claus
Jensen, Per Toft
Kirk, Eva Marianne
Lemming, Jørgen Berner
Lægdsmand, Finn, b. i Ix
Münster-Swendscn, Mikael
Møller, Dan
Nielsen, Bente Bruun
Nielsen, Ulf Herman
Olivarius, Peter
Petersen, Jørgen Henrik Lund
Petersen, Klaus Graves
Pålsson, Haagen Stig
Rønne, Hans Trappaud
Sandvik, Ole
Steen, Jens Ole
Wilhjelm, Hanne

3. mellemskoleklasse

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Andersen, Flemming Baasch
Bagger, Eva
Bekker-Jensen, Anne Mette
Bøgesøe, Hans-Jørgen
Carlsen, Susanne Elisabeth
Hansen, Lisbeth Skram
Hansen, Mari-Ann
Hansen, Sten
Helbo, Jan
Hemmingsen, Povl
Johnsen, Marianne
Kjærgaard, Ole Grønning
Krogstrup, Sven
Kromayer, Nini
Lefmann, Hanne Roos
Olesen, Ivan Viborg
Pedersen, Margit Block
Poulsen, Mark Ulrik
Rasmussen, Ida Mohr
Roikjer, Martin
Rømer, Andrea Margrethe
Rørbech, Hans, s. i Ib.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Svendsen, Birte Munk
Svendsen, Jahn Gerner
Sørensen, Kirsten Rosendahl
Tirstrup, Lotte
Treppendahl, Anne Margrete
Vallentin-Jessen, Bo
Wendelbo, Kirsten
Aas-Andersen, Steffen

b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Andersen, Hans Peter Møller
Bernsen, Jens
Berthelsen, Kirsten van der Aa
Beyer, Karin
Bo, Per
Brandt, Aage
Brasen, Carsten
Christensen, Peter Hedeby
Christoffersen, Pia Elisabeth
Dragsby, Hanne
Frandsen, Ib
Gjedde, Anne-Lise, s. i Ib
Hamann, Ole Jørgen
Hansen, Finn Lodberg
Henriksen, Susanne
Jacobsen, Ingrid Halling
Jensen, Jens Lyngbo, b. i 2a
Larsen, Inge Marianne
Wisborg
Lundsgaard, Birgitte
Madsen, Palle Benny Vasehus
Nielsen, Hans-Erik Skov
Nørhald, Hanne
Otterstrom, Inge-Lise
Petersen, Kirsten Møller
Rasmussen, Bjorn
Ravn, Ebbe
Sand, Hans Henrik •
Thogersen, Lise
Walter, Herbert William
Vestergaard, Ellen Vibeke
Vilstrup, Li Kaas

2. mellemskoleklasse
a
1. Backhauscn, Jens Ole
2. Bech, Mette
3. Bøggi Id-Christensen, Peter
Andreas
4. Christensen, Helge
5. Felk, Karl Frantz Ejberg
6. Fjeldstrup, Hellan Lilly
Merete
7. Hammerich, Anne
8. Hammerum, Anne
9. Henriksen, Jens Morkebcrg
10. Hjort, Ole
II. Jakobsen, Birgit Vibæk
12. Jorgensen, Annette Margrethe
Helms
13. Jensen, Mikael Lyngbo,
b. i 3b
14. Kjeldsen, Jens
15. Knudsen, Sten Lottrup
16. Krag-Jensen, Jorgen
17. Kristensen, Tom Klæstrup
IS. Larsen, Lene
19. Lund, Jorgen Jesper
20. Nielsen, Erik Poul
21. Nielsen, Jens Erik
22. Olsson, Karen Margrethe
23. Pedersen, Lene Johnsen
24. Pedersen, Jette Block
25. Poulsen, Bente
26. Ryssing, Annette
27. Schramm-Nielsen, Elisabet
28. Sorgenfrei, Henrik
29. Winding, Poul Stig
30. Ulslev, Kirsten

b
1.
2.
3.
4.

Albrcktsen, Jane, b. i Is
Arvig, Kjeld Erik
Brandal, Anette
Bach, Kirsten Holmbo

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Balslev, Jette
Christensen, Georg Fleischer
Christiansen, Torben Falch
Feibert, Agnete
Fischer,-Cortsen, Per
Flenstcd-Jcnsen, Annalise
Guldberg-Kjær, Karsten
Hammershoy, Helle Birte
s. i la
Ilver, Bente
Jacobsen, Birgithe Halling,
s. i 3b
Jakobsen, Soren
Jensen, Bent Neergaard
Johansen, Birte Helle
Koblauch, Ole
Kreiner-Jensen, Henrik
Kriegbaum, Birger
Larsen, Hans Ole Steen
Lytzen, Hanne
Lobner-OIcsen, Anne
Norsker, Birgitte
Norsker, Ole, s. i Ib
Pedersen, Grete Bonlokke
Petersen, Niels Thorup
Tjalve, Eskild
Wad, Mette
Vollmund, Bertil

/. mellemskolesklasse

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andersen, Eva
Brenøe, Jørn
Brixen, Lars
Brodersen, Birgitte
Clcmmmensen, Niels Frode
Deleuran, Marianne
Dinesen, Soren Sterup
Frederiksen, Niels Werner
Grøn, Ulla
Hammershoy, Eva Maria,
s. i 2b
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II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hansen, Lita Sander
Hansen, Peter Alban
Hedetoft, Ulf Riber
Hjort, Anne Katrine, b, i 2a
Houby, Inge
Jespersen, Birgitte Soeborg
Jonassen, Mogens Nordkild
Kernel, Lone Kern
Kernel, Peter Kern
Kjærgaard, Merete
Krohn, Annette
Larsen, Ole Hedegaard
Mortensen, Sonja Margrethe
Pedersen, Claes Solborg
Rasmussen, Helle
Schaumann, Alexander
Michael
Skov, Kamma
Splidsboel, Peter
Witten, Jens Georg
Wohlk, Birgit Christensen

b
1.
2.
3.
4.

Andersen, Lisbeth Solgaard
Broch-Nannestad, Georg
Dyrskjot, Lars Ulrik
Fink-Jensen, Steen Christie,
b. i Is

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gjedde, Anette, s. i 3b
Gjurup, Axel
Hansen, Anne Bagger
Hansen, Anne-Vibeke
Jellum, Karina Nanna
Jensen, Lene Marianne Svarre
Jerichau, Frank
Jorgensen, Betty Bügel
Keiding, Klaus Anders
Knuthsen, Trine
Lomholdt-Pedersen, Ole
Carsten
Lüders, Erik
Madsen, Regitze
Markeprand, Birgitte Mira
Mortensen, Peter
Nordskilde, Stig
Norsker, Bente, b. i 2b
Pedersen, Jorgen Anton
Ramboll, Vibeke
Rasmussen, Dot
Roost, Suzy Karin
Rorbech, Birgitte, b. i 3a
Sandfeld, Jesper
Schmidt, Lone Thilo
Tjur, Carl Tue
Troelstrup, Sten

Arets arbejde
Nedenfor gives en kort oversigt over de benyttede lærebøger
og det udførte arbejde.

Religion
1 a (Nakskov) og I b (Bagger Rasmussen): Efter Juul Mortensen
og Norrild: Bibelhistorie f. Mellemskolen: Bjergprædikenen,
nogle lignelser, Gamle Testamente til Moses. Gennemgang
af julens og påskens beretninger efter G.T., N.T. og salme
bogen. Nogle salmer.
2 a (Nakskov) og 2 b (Bagger Rasmussen): Juul Mortensen og
Norrild: Bibelhistorie f. Mellemskolen til Ny Test., supple
ret med læsning fra G.T. Nogle salmer.
3 a (Nakskov) og 3 b (Bagger Rasmussen): som 2 a.
I s (Bagger Rasmussen): Med Søren Holm: Religionerne som
grundlag, suppleret med Fenger: Religionshistoriske Tekster,
er behandlet: primitiv, ægyptisk, babylonisk og persisk
religion.
1 x og 1 y (Nakskov): Gennemgang af religiøse grundbegreber. —
I øvrigt som I s.
Dansk
l a og b (Ida Rasmussen): Jørgensen og Maltesen: Mellemsko
lens læsebog I. — E. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker
i dansk sproglære. — Ugentlige stile.
2 a og b (Nakskov): Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læse
bog II. — E. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk
sproglære. — Ca. 1 ugentlig stil.
3 a og b (Nakskov): Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læ
sebog III. — E. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker •
dansk sproglære. — Folke Roikjer: Svensk læsning f. mel
lemskolen, ca. 20 sider. — 3 stile månedlig.
I s og I x (Rektor): Knud Jensenius: Dansk litteraturhistorie (for
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fra til Baggesen). Litteraturprøver efter Falkenstjerne og Bo
rup Jensen I. Erasmus Montanus, Kærlighed uden strømper.
Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik. Agerskov, Nør
gård og Roikjer: Svensk læsebog. 14 stile.
1 y (Nakskov): Knud Jensenius: Dansk litteraturhistorie (fra re
næssancen til romantikken). — Litteraturprøver efter Fal
kenstjerne og Borup Jensen I. — Kongens Fald, Erasmus
Montanus, Kærlighed uden strømper. — Buchreitz og Lind
gård: Dansk grammatik. — 13 stile samt mindre elevop
gaver til mundtlig fremstilling.

Engelsk
1 a (Bagger Rasmussen): Ring Hansen og Mouridsen: English
of Today I. Walt Disney: The Ugly Duckling. Gyde Poul
sen: Bob, the Puppy.
1 b (Flemming Olsen): Ring Hansen og Mouridsen: English of
Today I. Walt Disney: The Ugly Duckling. Gyde Poul
sen: Bob, the Puppy.
2 a (Bagger Rasmussen: Ring Hansen og Mouridsen: English
of Today II.
2 b (Flemming Olsen): Ring Flansen og Mouridsen: English
of Today II.
3 a og b (Flemming Olsen): Ring Hansen og Mouridsen: English
of Today III.
I s (Hemming Olsen): Herløv: Eng. grammatik p. 1 —109. Brier:
Engelske stiløvelser for gymnasiet stk. 1—12. Hunosøe og
Mouridsen: Extracts from lour Modern Writers, Greene, Hem
mingway, Montsarrat, Tickell (eng. forf. f. gymn. nr. 16):
p. 9—158.
Stigaard: The Dickens Reader (engelsk forf. f. gymn. nr. 4):
p. 3—14, 20—34. Nevil Shute: The Pastoral læst kursorisk
og gennemgået i samtaleform. 1 engelsk stil (oversættelse el.
genfortælling) ugentlig.
I x (Flemming Olsen): Ring Hansen og Mouridsen: On England
and the English, p. 9—100, 122—41. J. H. Williams: Ele
phant Bill ( Penguin) p. 9—28.
I y (Bagger Rasmussen): Ring Flansen og Mouridsen: On England
and the English, p. 9—57, 64—73, 87—100. J. H. Willi
ams: Elephant Bill (Penguin) p. 9—50.
Tysk
2 a og b (Niels Knudsen): P. Nydahl: Frisch begonnen, halb
gewonnen, Erich Kästner: Emil und die Detektive. (Easy
Reader).
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3 a og b (Niels Knudsen): P. Nydahl: Wie man’s treibt, so
gehts, Wilhelm Hauff: Die Karawane. (De to forste fortæl
linger).
I x (Niels Knudsen): J. Borch-Madsen m. fl.: Deutschland
von heute. Stimmen unserer Zeit, stk. 1 —10, 13—29. Bert
Brecht: Kalender-Geschichten (brugt som extemporal-tekster)
I s (Niels Knudsen): Thomas Mann: Buddenbrooks (Tonis
erste Ehe), Stefan Zweig: Schachnovelle, S. Sigtryggsson
und A. Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder (nr.
4, 5, 6, 7), A. Rossen og S. Sigtryggsson: Tysk stiløvelse for
gymnasiet, samme: Kurzgefasste deutsche Grammatik für die
dänische höhere Schule.

Fransk
I s (Knudsen) og 1 x (Flemming Olsen): Bruun og Roskjær: Fransk
for begyndere p. 7—49, 51—58, 60—67? 75—79, 83—86,
92—97. La France vous parle I (ed. Bendsen og Quistgård)
p. 11—29.
I y (Ostergaard): Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere p
7—14, 79—88. La France vuos parle I. (ed. Bendsen og
Quistgård) p. 11—29.

Latin
I s (Hemming Olsen): Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellem
skolen XXXIV—GUI. Høeg: Cæsar og andre forfattere,
bog I, IH (-4- kap. 13), IV (4- kap. 17). Grammatik efter
Mikkelsen samt Blatt og Hastrup: Latinsk grammatik.
Oldtidskundskab
I s, I x og y (Vibeke Bjernum): Homers Odyssee i udvalg ved
Ostergaard: 1, II, V, VI, VII, IX, XI, Homers lliade i ud
valg ved Ostergaard: I, II, 111, VI, XVIII, XXII, J. A.
Bundgaard: Den græske kunsts historie, s. 1—22, billeder
etter Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.

/l ist orie
1 a og b (Bjernum):Ludv. Schmidt: Historie for mellemskolen
I p. 1—149. Th. Norlyng og Hans Jensen: Vort Folks Hi
storie i Billeder. Lysbilleder.
2 a (Ida Rasmussen): Ludvig Schmidt: Historie for mellemsko
len I p. 107— ud. Th. Norlyng og Hans Jensen: Vort folks
historie i billeder. Lysbilleder.
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2 b (Bjernum): Ludvig Schmidt: Historie for Mellemskolen I
p. 139— ud. Th. Nørlyng og Hans Jensen: Vort folks histo
rie i billeder. Lysbilleder.
3 a (Ida Rasmussen): Ludvig Schmidt: Historie for Mellem
skolen II ca. 1500—1830. — Lysbilleder. Th. Nørlyng og
Hans Jensen: Vort folks historie i billeder.
3 b (Bjernum) Ludvig Schmidt: Historie for Mellemskolen II
p. 1 —190. Th. Nørlyng og Hans Jensen. Vort folks historie
i billeder.
I s og I x (Ida Rasmussen): P. Munch: Verdenshistorie I og II
(til Italien ca. 1300). Kierkegaard og Winding: Nordens
historie (til 1241). Plinius’ breve. — Lysbilleder. Lossing m.
fl.: Billeder til oldtidens historie og kultur. Andrup m. fl.:
Danmarks historie i billeder.
I y (Bjernum): Verdenshistorie som Is. Kierkegaard og Winding:
Nordens Historie til ca 1000. Plinius’ Breve. Bundgård: Billedhefte I. Andrup, llsøe og Nørlund: Danmarks Historie i
Billeder. Lysbilleder.

Geografi
1 a (Böcher) og 1 b (Sporring): Bruun og Bücher: Geografi for
mellemskolen I til Alperne.
2 a (Böcher) og 2 b (Sporring): Bruun og Böcher: Geografi for
mellemskolen I fra Alperne, bogen ud.
3 a (Böcher) og 3 b (Sporring): Bruun og Böcher: Geografi for
mellemskolen II til Nordamerika.
I x (Böcher) og y (Sporring): Wienberg Rasmussen m. fl.: Geo
logi.
I s (Böcher): Hellner: Geografi for det sproglige gymn.: Til Dan
mark i istiden.
Naturhistorie
1 a (Böcher) og 1 b (Sporring): Stockmarr og Bøving Petersen:
Zoologi I, pattedyrene. Botanik: Baltzer m. fl.: Illustreret
flora. Planternes bygning, spiring, forårsplanter er gennemg.
2 a (Böcher) og 2 b (Sporring): Stockmarr og Bøving Petersen:
Zoologi I, fugle, krybdyr, padder, fisk. Botanik: Baltzer
m. fl.: Illustreret flora. Planternes bygning, søers og vand
løbs planter gennemgået.
3 a (Böcher) og 3 b (Hemmingsen): Stockmarr og Bøving Peter
sen: Zoologi 11, til pighuder. Baltzer og Simonsen: Botanik
III.
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Fysik og kemi
1 a og b (Sporring): Kobberø: Fysik I, p. 5—61,
2 a og b (Sporring): Kobberø: Fysik I, p. 62 og bogen ud.
3 a (Sporring) og 3 b (Bülow): Kobberø: Fysik I i hurtig gen
nemgang, fysik II, p. 1—41, Hylling Christensen og Petrus
Larsen: Kemi, s. 1—24.
I x og y Fysik (Bülow): Th. Sundorph: Varmelære, hele bogen,Th.
Sundorph: Lyslære (8. udg.), s. 1—50, Th. Sundorph: Elek
tricitet og magnetisme (9. udg.), s. 1—40. Hertil hørende
elevøvelser.
Kemi Bücher): Kobberø: Kemi for det matematiske gymna
sium, s. 1—71.
Regning og matematik
1 a og b (Østergaard): Christensen og Marcussen: Regning i
I. mellem.
2 . a og b (Bülow): Christensen og Marcussen: Regning i II. mel
lem. Nygaard og Vester-Petersen: Geometri for mellemsko
len s. 1—32 og Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for
mellemskolen s. 1—24.
3 a og b (Rindung): Christensen og Marcussen: Regning i HL
mellem, Nygaard og Vester-Petersen: Geometri tor mel
lemskolen (til ensvinklede trekanter) og Nygaard og VesterPetersen: Aritmetik for mellemskolen (til potens).
I x (Bülow) og I y (Rindung): Andersen og Mogensen: Matema
tik I, Buch, Fenchel, Lauritzen: Matematiske opgaver I og
C. C. Andersen: Matematiske opgaver I.
Skrivning
1 .—3. ml. (Sporring): Herman Larsens skrivesystem benyttes.
En del elever har ovet formskrift.

Tegning
1 .—3. ml. (Bücher): Undervisningen foregår som individuel un
dervisning, hvor den enkelte elev i vid udstrækning får lov
til at udfolde sig på den måde og med de midler, der ligger
bedst for hende (ham). Der er lagt vægt på at fremelske
elevernes sans for former og farver.
Foruden den egentlige tegneundervisning, hvor der er
anvendt farveblyanter, pastel, kridt, vandfarve og tusch, har
der været keramikundervisning.
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Håndarbejde
1 a og b (Else Sporring): Pudebetræk med hulsøm. Sokletter
med snoninger.
2. a og b (Else Sporring): Busseronne. Serviet med korssting.
3. a og b (Else Sporring): Bluse. Værtindeforklæde med sammen
trækssyning.
Elever fra alle mellemskoleklasser har været med til at sy en
navneklud i korssting til ophængning i håndgerningslokalet.
Sløjd
Der er undervist efter Dansk Skolesløjds system.
1 a og b (Bruun Nielsen): boghylde, øvelser i savning, høvling,
snitning og spigring.
2 a og b (Bruun Nielsen): bord, øvelser i bugthøvling, limning
og lettere overfladebehandling.
3 a og b ( Bruun Nielsen): bakke, øvelser i fasning, filing og
videregående overfladebehandling.

Sang
(Østergaard)
Der er i årets lob blevet gennemgået en lang række sange og
salmer til brug ved skolens morgensang. Desuden er der som
supplement til sprogundervisningen sunget en del engelske, tyske
og franske sange, alt efter klassetrinet. Af sangbøger er be
nyttet: Højskolesangbogen, Vor Skolesangbog, Fællessang, Sang
og Spil samt Odd Eriksen: Chansons francaises.
Herudover er der i 1. og 2. mellem dyrket undervisning i høre
lære efter Hedelius og Møller: Sang fra bladet, ligesom der i
3. mellem har været undervist i musikkundskab (herunder gen
nemgang at instrumenter) med lejlighedsvis anvendelse af gram
mofon.
I gymnasiet er der i tilknytning til sangstoffet givet grundig
orientering i musikalske grundelementer, herunder melodi, rytme,
harmoni, tempo- og foredragslære samt formlære (da capoform, rondo- og variationsform m. m.)

Legemsøvelser
Piger: (Vibeke Bjernum, Elisabeth Bagger Rasmussen):
I årets løb har der været undervist i svømning i Furesøens
friluftsbad i august maned, derefter i langbold i mellemskole
klasserne, og i vinterens løb i gymnastik, i I g og 3. ml. desuden
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i basketball. I maj maned har der været lejlighed til at dyrke
atletik.
Drenge: (rektor, Ib Hemmingsen):
1 tiden indtil ca. 15. sept. undervistes i svømning og livred
ning i Furesøens friluftsbad. Fra ca. 15. sept. til efterårsferien
spilledes fodbold i alle klasser. I vinterhalvåret undervistes i
gymnastik med særlig henblik på formgivende øvelser og red
skabsgymnastik. Efter påskeferien dyrkedes atletik i resten af
skoleåret.

Fra skolens liv
Forældremødet
Forældremødet blev afholdt mandag den 28. oktober. Der var
modt ca. 400 lorældre.
Rektor gav en orientering om skolen, dens arbejde og dens
ordensregler, og derefter forklarede og demonstrede lærerne,
hvorledes det tekniske apparatur, bandoptager, radio, epidiaskop
og tonefilmsapparat kan benyttes i undervisningen i sprog, natur
fag og musik.
Efter en rundgang på skolen samledes man ved kaffebordene
i spisekælderen, og efter et hyggeligt samvær havde man lejlig
hed til at tale med lærerne.

Skolenævnet
Pa forældremodet blev der udpeget en valgbestyrelse, der
indkaldte forslag til kandidater og ledede valget. Resultatet af
dette blev, at følgende blev valgt:
Politikommissær Holger Frandsen,
Kommunelærer N. P. Gjedde,
Landsretssagfører Kai G. Jensen,
Programsekretær Stig Mervild.
Af skolerådet er der fra kollegiet valgt:
adjunkt fru Vibeke Bjernum,
lektor, dr. phil., Steen Böcher.
Rektor er formand for skolenævnet.

Præfekter
Da vi ønsker, at eleverne skal have et medansvar for skolebyg
ningen og det daglige liv i den, har vi indført præfektord
ningen.
Præfekterne hjælper indre og ydre inspektor med at holde ro
og orden på gangene, i gymnasiegården og på legepladsen. De
fører kontrol med, at eleverne møder rettidigt, og at ingen
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uvedkommende opholder sig i klasser og særlokaler i frikvarte
rerne. Ved moder med inspektor og rektor drøfter de erfarin
gerne fra arbejdet og kan stille forslag til ændring i bestående
regler.
Præfekterne er udpeget af eleverne selv og valgt ved hem
melig, skriftlig afstemning.
I skoleåret 1957—58 har følgende været præfekter: Äge
Brandt, 3. b, Lars Grundtvig, I x, Poul Henningsen, 3. a. Per
Toft Jensen, I y, Helga Lundquist, 1 s, Karen Pedersen, I s.

7 illidsmænd
Hver klasse har valgt sin tillidsmand, der er klassens talsmand
over for klasselærer, inspektionen eller rektor, ligesom lærerne
kan overdrage ham forskellige tillidshverv, opkrævning af kon
tingent til skolescene o. lign., indsamlinger, tilrettelæggelse af
klasseudflugter m. v.
Tillidsmændene har i år været:
1 a Eva Hammerhøy, 1 b Lars Dyrskjøt, 2 a Karen Margre
the Olsson, 2 b Jane Albrektsen, 3 a Martin Roikjer, 3 b Car
sten Brasen, I s Annette Jørgsholm, 1 x Sten Schierbcch, I y Jens
Ole Steen.

Blomsterpiger
Lis Bendix og Bodil Hansen har passet blomsterkrybberne i
forhallen og på lærerværelset.

Gymnasieforeningen
Virum Statsskoles gymnasieforening blev stiftet den 26. au
gust 1957, og til besyrelse blev valgt:
Birgit Lober I s (formand), Anders Hald 1 x, (næstformand),
Birgit Wamberg I s (sekretær), Claus Hertz 1 y (kasserer), Lis
Fribert I s, Jesper Mygind Mikkelsen I x og Dan Møller I y.

Den 21. september holdt foreningen sit åbningsbal, den 23.
oktober var der filmaften, den 20. november holdt magister
John Jørgensen et foredrag om jazz, den 11. januar var der
nytårsbal, den 29. januar et foredrag af redaktør, magister Huitfeldt om gamle indianerkulturer, den 12. marts holdt konduktør
Thorm fra radioens Quiz et atomforedrag, den 27. marts havde
skuespiller Kjærulf Schmidt en oplæsningsaften, og den 14. juni
er der sommerbal.

l oreningen har samarbejdet med gymnasieforeningerne i Holte
og Lyngby.
Kontingentet har i ar været 3 kroner.

Skoleballet
Dagen efter skolens indvielse blev det første skolebal afholdt.
Aftenen indledtes med en polonæse, som rektorparret førte op,

fulgt af de festklædte elever og lærere. Foruden dans til musik
ken fra Statsradiofoniens underholdningsorkester bød aftenen på
en mængde underholdning, som eleverne havde indstuderet, en
lancier for alle skolens elever og lærere, pølsegilde i den festligt
udsmykkede spisekælder m. v., og aftenen sluttede med et fyr
værkeri på legepladsen.
Festens vellykkede forløb skyldtes i første række det store
arbejde, eleverne havde gjort, med udsmykning og underholdning.

Skolekomedien
Den 18. og 19. april indviedes skolens scene med opførelsen af
Marc Connellys negerskuespil »Guds grønne enge«, der gav rig
mulighed for at prøve scenen og dens belysningsarrangementer.
Der var medvirkende fra alle skolens klassetrin, enten som skue
spillere, dekorationsmalere eller teknikere. Adjunkt Nakskov fore
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stod instruktionen, dr. Bocher var regissør og Per Toft Jensen, 1 y,
belysningsmester. Den musikalske ledelse havde adjunkt Østergaard.
Undervisningsinspektør, dr. phil. Højberg Christensen og flere
af skolens arkitekter og ingeniører glædede skolen med at over
være forestillingen.
Den sidste aften festede alle de medvirkende samt intruktør og
regissør efter forestillingen.

Ekskursioner og lejrskoler
I september var I x og I y sammen på en geologisk ekskursion
til Stevns og Faxe. 1 maj var de samme klasser hver for sig 5
dage på Bornholm.
Begge 3. mellemskoleklasser har været på 1 uges lejrskole
ophold på Søndersø Vandrerhjem i Viborg. A-klassens tur lededes
af lektor Bocher, assisteret af nogle seminarieelever, b-klassens
af lektor Sporring, adjunkt fru Bjernum og cand. mag. Hemmingsen.

Museer, udstillinger og foredrag
Gymnasieklasserne har i forbindelse med historieundervis-
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ningen besøgt Glyptoteket og Nationalmuseets oldtidssamling.
2
. mellem har ligeledes været på Nationalmuseet.
3 a og b samt gymnasiet har besøgt udstillingen »Vi menne
sker« og skrevet stile om deres indtryk herfra.
Magister Ramskov har holdt foredrag for hele skolen om
vikingetidens kunst og vist sin og Holger Philipsens film »Gribedyret«.

Skolescene og -bio
Næsten alle eleverne er medlemmer af skolescenen I or Storkø
benhavn og har i år haft lejlighed til at se følgende forestillinger:
»Den indbildt syge«, »Coppelia«, »Jeg vil være en anden« (mel
lemskolen) og »Glasmenageriet« (gymnasiet).
Gymnasiet har endvidere set forestillingen »Te og sympati« på
Mercurteatret.
Der har været ordnet fælles bustur til og fra forestillingerne.
Adskillige af eleverne er medlemmer af Lyngby-Taarbæk kom
munes skolebio, hvor de i vinterens løb har kunnet se 4 film.
En del af gymnasiasterne er medlemmer af Skolescenens Skole
bio for ældste hold.
Adjunkt Nakskov er tillidsmand for Skolescenen, adjunkt
Knudsen for den lokale skolebio.

Biblioteket
Skolens bibliotek er blevet udbygget i hurtigt tempo, og si
den november har elever i 3. mellem og gymnasiet halt lejlighed
til hjemlån af bøgerne, hvilket de har benyttet sig af i stort
omfang.
Der har været holdt læsestue om eftermiddagen, hvor eleverne
har kunnet benytte de værker, der ikke må hjemlånes.

Kor og orkester
Et frivilligt kor af elever fra samtlige klassetrin har afholdt
prøver en time om ugen efter skoletid. Koret optrådte for første
gang ved skolens indvielsesfest og medvirkede endvidere ved
skolekomedien den 18. og 19. april 1958.
Som grundstamme i et kommende skoleorkester har siden
januar 1958 et ensemble bestående af 3 første-violiner, 2 anden
violiner, 1 cello samt klaver afholdt prøver ca. IV2 time om
ugen efter skoletid.
Arbejdet med kor og orkester har været ledet af adjunkt
Østergaard.
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Spörl
Efterårets udendørssport sluttede med en idrætsdag, hvor
drengene udkæmpede klassekampe i fodbold og pigerne i lang
bold.
cand. mag. Hemmingsen har efter skoletid haft frivillig
undervisning i fodbold, basketball og redskabsgymnastik for
drenge.
I september tabte vi to fodboldkampe til Østersøgades Gym
nasium.
I vinterhalvåret deltog et hold i Gymnasielærernes Gymnastik
lærerforenings turnering i redskabsgymnastik i B-rækken. 1 dc
indledende kampe vandt vi over Østre Borgerdydskolen og
Sankt Jørgens Gymnasium. 1 semifinalen vandt vi over Frede
riksborg Statsskole, men tabte i finalen til Efterslægtselska
bets Skole.
Jorgen Butzbach, Ix, Michael Münster Swendsen, Ole Sand
vik og Uffe Nielsen, alle I y, har deltaget i gymnastikturneringen
og opnået højeste pointstal (gennemsnit af 7 dommeres karak
terer). De pågældende har modtaget et bæger hver som påskøn
nelse for deres indsats.
Piger fra I g har spillet en basketballkamp mod Gammel Hel
lerup Gymnasium, som de vandt stort.
20 elever fra I g har i vinterens lob spillet badminton i piger
nes sal under ledelse af Birte Hey (I s).

Skoleboger og læremidler
Lærebøger, atlas, leksika m. v. stilles til rådighed for eleverne
som lån. Hæfter, kladdepapir, tegneblokke m. v. udleveres i
rimeligt omfang efter skolens afgørelse.
Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk an
svarlig for de lånte bøger, og eventuel mishandling vil medføre
erstatningskrav. Bøgerne skal være forsynet med solidt omslag,
og der må ikke gøres notater eller tilføjelser i bøgerne uden efter
lærernes anvisning. Afbrydes skolegangen i skoleårets løb, skal
bøgerne straks afleveres.

(javer
Hl samlingerne i naturhistorie og geografi er modtaget føl
gende gaver: Hanne Wilhjem, ly: Mineralsamling. Jørgen Steen
Andersen, Ix: Kryolit og norske sten. Karen Margrethe Olsson,
2a: Dyrebehandlet materiale. Tom Kristensen, 2a: Sommerfugle
samling. Birgit Wøhlk, la: Kryolit, sepia. Lone Kernel, la: Kra
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nier og tænder. Annette Jorgensen, 2a: Grafit og uranmalm
fra Grønland. Hans Rørbech, 3a: Hvalbarder. Margit og
Jette Bloch Pedersen, 2 og 3a: Aloe og bryophyllum. Anne
Hammerich. 2a: Skifer fra Alperne. Jens Ole Backhausen,
2a: Obsidian, svovl, albueskæl. Alexander Schaumann, la:
Magnetjern fra Kiruna. Jesper Mygind, Ix: Stensamling
fra Arizona. Merete Fjelstrup, 2a: Knivmusling. Fru fabri
kant Reimer: Lava og svovl fra Ætna. Lektor Imm. Matzen:
Søstjerne i regeneration, vindslebne sten, agat, kvarts, ametyst,
karborundum, gedigent kobber. Hr. cand, pharm. Henningsen:
Fn geologisk samling og en samling af muslinger og snegle. Textilfabrikantforeningen: 2 filmsbånd om textiler. Jens Roikjer:
Samling af sten, sommerfugle m. m. Det danske Gødnings
kompagni: Kunstgødning. A/S Dansk Esso: Olieprodukter. Tav
ler til undervisning. A/S Dansk Shell: Tavler ti] undervisnings
brug. A S Dansk Cement Central: Prøver af cement og råstoffer.
AS Dansk Sojakagefabrik: Oliefrø og produkter heraf. A S
De forenede Papirfabrikker: Råstoffer til papirfabrikation og
prøver. Skarrehage Molerværk: Moler og molersten.
Gymnasiast Birgitte von Linstow: Isskuret ortoceratitkalk.
Jørgen Lund Petersen, ly: svovlkis. Mikael Münster-Swendsen,
Finn Lægdsmand, Stig Palsson: Ortoceratitter. Eva Kirk: grøn
landske mineraler, dobbeltspat fra Finland. Peter Olivarius:
I axekalk. Hanne Wilhjelm, ly: Flinteflække, varvrende. Søren
Jakobsen, 2b: Talksten. Henrik Kreiner-Jensen, Eskild Tjalve, 2b:
Fjer og vinger. Ole Koblauch: Horn at kafferbøffel. Niels Tho
rup Petersen: Geografiske billeder. SuzyRoost, Ib: Geografiske
billeder. Ole Lomholdt-Pedersen: Brachiopod fra Østafrikas
kyst, Øresten af torsk og rodspætte. Klaus Keiding, Ib: Vættelys.
Finn Fergo Andersen, Ib: Kaskelottand, tropiske snegle m. m.
Peter Mortensen, Ib: Skelet af hestefod, Stillehavsmollusker. Lars
Dyrskjøt, Ib: Rokkeæg, snegle, muslinger. Georg Brock-Nannestad, Ib: Mineraler, snegle, sepiaskal m. m. Frank Jerichau, Ib:
Snegle, muslinger. Regitze Madsen, Ib: Konkylie. Lene Svarre
Jensen, Ib: Kaskelottand. Boghandler Arvid Green: Gengivelse
af et stenhoved fra Påskeøen. Boghandler Green har endvidere
foræret skolen forskellige farvelitografier og plakater til op
hængning.
Lektor dr. phil. Steen B. Bocher har skænket biblioteket ek
semplarer af sine bøger »Klimatologi« og »Meteorologi« og »Geo
grafi for Seminarier«. Endvidere 5 årgange af »Pædagogisk
Tidsskrift«, samt »Statesman’s Yearbook« 1948—56 og 8 årgange
at »Statistisk Årbog«.
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Professor dr. phil. Chr. Winther, Charlottenlund, har skænket
biblioteket »Naturens Verden« 1917—1955.
Da skolen blev indviet, modtog biblioteket 100 bøger fra Den
amerikanske Ambassade omhandlende amerikansk historie og
litteratur. Desuden har ambassaden sendt skolen klassesæt af
»De forenede Staters historie« og »U.S.A., dets natur og udvik
ling.«
Forlagene Gjellerup og Gyldendal har venligst sendt skolen
eksemplarer af alle de på forlagene udkomne skolebøger for
mellemskolen og gymnasiet.

Skolen bringer sin bedste tak for disse gaver.

Af skolens ordensreglement
1. Eleverne skal møde i så god tid, at de kan være på deres
pladser i klasserne, nar klokken ringer kl. 8,00.
2. I frikvartererne skal eleverne opholde sig i det fri. Tilladelse
til at opholde sig i klassen kan gives efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet, dog kun for en uge ad gangen.
3. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden med rektors
eller inspektors tilladelse.
4. En elev, der har måttet forsømme skolen, må, når han møder
igen, medbringe skriftlig meddelelse om udeblivelsens årsag
og varighed.
5. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden
tvingende årsag, må rektors tilladelse indhentes forud ved
skriftlig anmodning fra hjemmet.
6. Fritagelse for enkelte gymnastiktimer, ikke ud over 1 uge,
kan tilstås efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Skal frita
gelsen vare længere, kræves lægeattest på de officielle blanket
ter, der kan fås på skolen. Fritagne elever skal normalt over
være undervisningen.
7. Alle cykler skal anbringes i cykelkælderen. Kørsel på knallert
til og fra skole kræver særlig tilladelse af rektor. Knallerter
må ikke anbringes i cykelkælderen, men skal hensættes på
parkeringspladsen.
8. Tobaksrygning er forbudt på skolens område.

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august 1958 kl. 10
med en kort modtagelse, hvortil forældre er velkomne.
Virum, juni 1958.

Folke Roikjer.
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